
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2017  

 
 

Razão Social: ________________________________________________  
CNPJ N.º: ______________________________  
Endereço: _________________________________________________  
E-Mail: _______________________________________  
Cidade: ____________________  
Estado: ______  
Telefone: ____________  
Fax: ____________  
Pessoa para contato: _______________________________  
 
Recebemos, através de acesso a página www.regentefeijo.sp.gov.br nesta data, cópia do 
edital da licitação acima identificada.  
 
 

Local: _______________, _____ de ____________ de 2017.  
 
 
 

_______________________________  
Assinatura Senhor licitante 

 
 
 

Visando a comunicação futura entre este departamento e a sua empresa, solicito 
que Vossa Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e remeta ao 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal por meio do e-mail: 
licitacao@regentefeijo.sp.gov.br 
 
A não remessa do recibo exime o Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  

 
 
 
 

André Marcelo Zuquerato dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitações 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 
 

O Presente Edital é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis Federal 
n.º 8.883/94, n.º 9.032/95, n.º 9.648/98 e posteriores alterações. 
  

Marco Antonio Pereira da Rocha, Prefeito Municipal de Regente Feijó - SP, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, através da Comissão de Licitação devidamente 
constituída pela Portaria nº 3.249/2.017, torna público para conhecimento dos interessados, que de 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n.º 8.883/94, n.º 9.032/95, 
n.º 9.648/98 e posteriores alterações, encontra-se aberta a Concorrência Pública nº 002/2017, 
Processo Administrativo nº 134/2017, para alienação de um bem municipal que especifica, nos 
termos do presente Edital, o qual se encontra à disposição dos interessados, no site 
www.regentefeijo.sp.gov.br, e no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Regente Feijó 
– SP, sito à Rua José Gomes, n.º 558, no horário normal de expediente. 
 
 
I – DO OBJETO 
 
        A presente Concorrência Pública tem por objeto a alienação de imóvel urbano do município 
de Regente Feijó-SP, imóvel este com as seguintes divisas, medidas e confrontações: 
 
IMÓVEL: “Uma casa de tijolos, coberta com telhas, com 15 cômodos, sendo 9 na parte superior e 6 na 
parte inferior (porão), forrada e assoalhada, sob o número 494 da Avenida Martin Francisco, com área 
construída de 289,95 m2, nesta cidade e comarca de Regente Feijó, e seu respectivo terreno de forma 
irregular, com a área de 401,34 m2, esquina com a Avenida Teófilo Otoni, dentro das seguintes divisas, 
medidas e confrontações: Pela frente, onde mede 25,60 metros, com a Avenida Martin Francisco; pelo 
lado direito visto da frente, onde mede 15,61 metros, com a Avenida Teófilo Otoni, com a qual faz 
esquina; pelo lado esquerdo, inicialmente onde mede 14,70 metros; daí vira a esquerda, em ângulo 
reto, onde 1,90 metros; daí vira a direita, em ângulo reto, onde mede 0,91 centímetros, confrontando 
nessas faces, com parte do prédio nº 522 da Avenida Martin Francisco; e, finalmente pelos fundos, 
partindo em linha reta da Avenida Teófilo Otoni, onde mede 27,50 metros, confrontando com parte do 
lote nº 15 A.” 
 

Obedecendo as formalidades de praxe a Comissão de Avaliação constituída pela portaria 
nº 2.335/2014, avaliou o imóvel: 
 
 

 
IMÓVEL 

 

 
VALOR MÍNIMO 

 

 
01 
 

R$ 419.485,33 (quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e trinta e três centavos). 
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II – DAS PROPOSTAS 
 
a.  
As propostas deverão ser apresentadas no modelo padrão da Prefeitura Municipal, cuja cópia passa a 
fazer parte integrante do presente edital e deverá conter o preço da oferta, a data, e a qualificação do 
proponente. 
 
b.  
O envelope proposta deverá ser indevassável, lacrado, rubricado pelo proponente e conter as 
seguintes informações: 
 
             ENVELOPE PROPOSTA 
             Município de Regente Feijó 
             Proponente: (nome completo) 
             CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2.017 
 
c.  
Os envelopes deverão ser entregues à Rua José Gomes, nº 558, Bairro Vila Nova, em Regente Feijó-
SP, até às 8:00 horas, do dia 13 de dezembro de 2.017, data em que serão  abertos, procedendo-se, 
ato contínuo, à classificação das propostas. 
 
d.  
Não havendo expediente na data marcada, a abertura da licitação será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mantidos o mesmo local e horário. 
 
e.  
Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas. 
 
f.  
Não serão admitidas retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez 
recebidas as propostas. 

  
 
III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
a.  
Poderão participar do presente processo pessoas físicas ou jurídicas, as quais deverão apresentar, na 
primeira hipótese, seus documentos pessoais (CPF e RG) e, na segunda, comprovante de sua 
inscrição no CNPJ, ato constitutivo, estatuto ou contrato social/registro comercial em vigor. 
 
b. 
Não podem participar da Concorrência Pública, as pessoas proibidas de contratar com a Administração 
Pública, nos termos da Lei 8.666/93 e demais diplomas legais que dispõem sobre a matéria. 
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c. 
O proponente poderá ser representado no procedimento licitatório, por procurador habilitado, desde 
que apresentado instrumento de procuração em forma pública ou particular, dando poderes para tal, 
com reconhecimento da firma do outorgante, até o início da sessão.  
 
 
IV - DO JULGAMENTO  
 
a. 
As propostas que não atenderem as exigências deste edital, bem como as que apresentarem preços 
inferiores ao da avaliação, serão desclassificadas automaticamente. 
 
b. 
Ocorrendo divergências entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso prevalecerão 
estes últimos. 

 
c. 
As propostas serão classificadas pela ordem decrescente dos preços ofertados, sendo considerado 
vencedor o licitante que oferecer a proposta de MAIOR VALOR. 

 
d. 
Em caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do art. 
3º da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis Federal n.º 8.883/94, n.º 9.032/95, n.º 9.648/98 e 
posteriores alterações, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento ou em outra sessão para a 
qual todos licitantes habilitados serão convocados. 
 
e. 
Encerrados os trabalhos, será lavrada a ata circunstanciada, a qual será assinada pelos participantes 
presentes e pelos membros da Comissão. 
 
 
V - DOS RECURSOS 

 
a. 
Das decisões proferidas pela Administração Pública decorrente da presente licitação caberá recurso 
por escrito à autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme preceitua o art. 109 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis Federal n.º 8.883/94, n.º 9.032/95, n.º 9.648/98 e 
posteriores alterações. 
 
b. 
Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão de Licitação quando da habilitação ou 
inabilitação dos licitantes, assim como do julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, podendo 
a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir eficácia 
suspensiva aos demais recursos, conforme disposto no art. 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada 
pelas Leis Federal n.º 8.883/94, n.º 9.032/95, n.º 9.648/98 e posteriores alterações.  
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ 
Rua José Gomes, 558 – Caixa Postal nº 138 – Telefone (18) 3279-8010 

Cep 19.570-000 – Regente Feijó – Est. de S.Paulo 

c. 
Interposto o recurso serão comunicados os demais participantes que poderão impugná-lo no prazo de 
05 (cinco) dias úteis.      
 
d. 
Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
  
 
VI - DO PAGAMENTO  
 
a. 
O pagamento do valor ofertado dar-se-á à vista, em moeda corrente, ou cheque administrativo, 
imediatamente após a homologação do processo e assinatura do contrato, através de guias a serem 
emitidas pela Lançadoria Municipal.  
 
b. 
A escritura pública definitiva será outorgada após o pagamento a que alude a alínea “a”. 
 
c. 
Todas as despesas com a lavratura da escritura pública, registro imobiliário e demais despesas 
relativas à transmissão correrão a cargo do comprador.  

 
 
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
a. 
A apresentação da proposta por parte do proponente, implica na aceitação tácita de todas as cláusulas 
e condições previstas no presente certame licitatório.  
 
b. 
Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitação. 
 
c. 
Integram o presente edital a proposta de compra e a minuta de contrato de compra e venda.  
 
d. 
Maiores informações sobre o processamento da presente Licitação serão prestadas, pessoalmente, na 
Prefeitura Municipal, sendo aceitas consultas pelo telefone (18) 3279-8010, no horário comercial, de 
Segunda a Sexta-feira. 
 

Regente Feijó, 10 de novembro de 2017. 
 

 
___________________________________________ 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2.017. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2.017. 

CONTRATO Nº ___/2.017. 

 

 

Pelo presente instrumento de contrato e na melhor forma de 

direito, o MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

inscrito no CNPJ sob o nº 48.813.638/0001-78, com sede administrativa à Rua 

José Gomes, nº 558, na cidade de Regente Feijó – SP, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal, Senhor MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, 

separado judicialmente, portador do documento de identidade RG nº 8.281.807 e 

inscrito no CPF sob o nº 780.011.968-87, residente e domiciliado nesta cidade e 

comarca, no Rancho Heloá, doravante denominado simplesmente VENDEDOR e o(a) 

pessoa física/jurídica .........................,  inscrita no CNPJ/CPF sob o 

nº ................, estabelecida à av./rua .........................., na 

cidade de ...................... Estado de ......., doravante denominado(a) 

simplesmente  COMPRADOR, têm como justo e contratado o que segue nas cláusulas 

abaixo: 

 

Cláusula primeira 

Nos termos da Concorrência Pública nº 002/2.017, o VENDEDOR vende ao(à) 

COMPRADOR(A) o seguinte imóvel  urbano: 

 

“Uma casa de tijolos, coberta com telhas, com 15 cômodos, sendo 9 na parte 

superior e 6 na parte inferior (porão), forrada e assoalhada, sob o número 494 

da Avenida Martin Francisco, com área construída de 289,95 m2, nesta cidade e 

comarca de Regente Feijó, e seu respectivo terreno de forma irregular, com a 

área de 401,34 m2, esquina com a Avenida Teófilo Otoni, dentro das seguintes 

divisas, medidas e confrontações: Pela frente, onde mede 25,60 metros, com a 

Avenida Martin Francisco; pelo lado direito visto da frente, onde mede 15,61 

metros, com a Avenida Teófilo Otoni, com a qual faz esquina; pelo lado 

esquerdo, inicialmente onde mede 14,70 metros; daí vira a esquerda, em ângulo 

reto, onde 1,90 metros; daí vira a direita, em ângulo reto, onde mede 0,91 

centímetros, confrontando nessas faces, com parte do prédio nº 522 da Avenida 

Martin Francisco; e, finalmente pelos fundos, partindo em linha reta da Avenida 

Teófilo Otoni, onde mede 27,50 metros, confrontando com parte do lote nº 15 A”, 

neste município de Regente Feijó, de propriedade do Município de Regente Feijó, 

conforme descrição constante do edital. 

 

Cláusula segunda 

Pela aquisição do imóvel urbano descrito acima, o(a) COMPRADOR(A) pagará nesta 

data a importância de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), à vista, em moeda 

corrente, ou cheque administrativo, mediante guia a ser emitida pelo Setor 

Tributário. 
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Cláusula terceira 

Com o pagamento a que alude a cláusula anterior, o Município outorgará ao 

comprador a escritura pública definitiva de compra e venda, imitindo-o na posse 

direta do imóvel, o qual dará ao mesmo a destinação que melhor lhe aprouver. 

 

Cláusula quarta 

Diante da ocorrência de qualquer fato superveniente que impossibilite a 

tradição do imóvel ao comprador e a lavratura da competente escritura pública 

para o qual as partes não tenham dado causa, o negócio jurídico será desfeito, 

restabelecendo-se o status quo ante sem que deste ato decorra qualquer direito 

a indenizações a quem quer que seja. 

 

Cláusula quinta 

As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública e do seu respectivo 

registro serão suportadas pelo(a) COMPRADOR(A). 

 

Cláusula sexta. 

As despesas e tributos incidentes sobre o imóvel, até a data da alienação, 

serão suportadas pelo VENDEDOR e as posteriores pelo(a) COMPRADOR(A).  

 

Cláusula sétima 

O presente instrumento não experimentará qualquer tipo de reajuste. 

 

Cláusula oitava 

Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,seus herdeiros ou 

sucessores, de acordo com as cláusulas aqui avençadas e as normas da Lei 

Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores atualizações, 

respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

 

Cláusula nona 

Ficam estipuladas entre as partes as seguintes penalidades, no caso de 

inadimplência de qualquer das obrigações por parte do(a) CONTRATADO(A): 

a)Advertência; 

b)Suspensão temporária de participar das licitações e contratar com a 

Administração Pública; 

c)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em consonância com o artigo 87 e respectivos incisos da Lei Federal 

8.666/93. 

 

Cláusula décima 

O arrependimento imotivado do negócio jurídico realizado, implicará a imposição 

de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do negócio. 

 

Cláusula décima primeira 

O VENDEDOR poderá declarar rescindido o presente contrato, independente de 

notificação, nos casos previstos no artigo 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93.  

 

Cláusula décima segunda 

O presente instrumento vigorará pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado se necessário for.  
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Cláusula décima terceira 

Dá-se ao presente contrato, para os efeitos legais, o valor de R$ xxxxxxxxxxx. 

 

Cláusula décima quarta 

As partes elegem o Foro da comarca de Regente Feijó, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente contrato. 

 

E por estarem contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 

 

Regente Feijó, __/__/2.017. 

 

 

 

 

__________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

__________________________ 

CONTRATADO(A) 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª 

Nome:  

RG nº 

 

2ª 

Nome: 

RG nº 

 


